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Urządzenia chłodnicze są idealnym dopełnieniem pozostałych produktów z kolekcji Cortina.
Przez wiele lat Smeg zbierał i rozwijał solidne know-how, stając się ekspertem innowacyjnych 
urządzeń zarówno pod względem wzornictwa, jak i technologicznym. Wnętrze zostało 
zaprojektowane tak, aby umożliwić optymalne wykorzystanie przestrzeni.

Wewnętrzna powierzchnia drzwi piekarnika została wykonana wyłącznie ze szkła, 
bez konieczności zastosowania jakichkolwiek śrub. Co więcej, piekarnik został 
wyposażony w łatwo demontowalne szyby wewnętrzne, co w sposób zasadniczy 
ułatwia utrzymanie urządzenia w nieskazitelnej czystości.

Okapy kuchenne z kolekcji Cortina zostały zaprojektowane tak, aby tworzyć 
z pozostałymi urządzeniami harmonijny zestaw. Zarówno modele wyspowe, jak 
i ścienne dają możliwość dowolnego dopasowania do projektu kuchni.

CHŁODNICTWO

Kuchnie wolnostojące Smeg z linii Cortina czerpią inspirację z mistrzowskiego, górskiego rzemiosła, 
gdzie wyjątkowe wzornictwo i eleganckie wykończenie idą w parze z zaawansowaną technologią. 
Cenne, stylizowane na antyczne materiały współgrają z detalami pokrytymi mosiądzem oraz 
srebrem postarzanym lub polerowanym - wszystko to, aby nadać produktom wyjątkowości. 
Połączenie dekoracyjnego panelu ściennego i odpowiednio dopasowanego okapu kuchennego 
sprawi, że staną się one stylowym centrum każdej kuchni.

KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE I OKAPY KUCHENNE

ZLEWOZMYWAKI I BATERIE

Dopełnieniem serii Cortina są zlewozmywaki, które sprawią, że każda kuchnia stanie się esencją harmonii i stylu. 
Idealna kompatybilność z blatem zostanie osiągnięta dzięki różnorodności całej oferty. Zlewozmywaki ze 
stali nierdzewnej z powłoką PVD są dostępne w 3 kolorach: mosiężnym, miedzianym i postarzanego srebra. 
Specjalna powłoka sprawia, że zlewozmywaki są jeszcze bardziej odporne na zarysowania i uszkodzenia.

Wybrane modele baterii zostały zaprojektowane tak, aby zaoszczędzić energię i wodę. Dzięki systemowi 
WSC (Water Saving Cartridge) dźwignia mieszacza zatrzymuje się w połowie, dając 50% normalnego 
przepływu wody - co jest wystarczające do standardowych czynności mycia i gotowania, a zapewnia 
redukcję zużycia wody.

No-Frost zapobiega powstawaniu szronu na przechowywanych produktach oraz 
lodu w samym urządzeniu. Przekłada się to na brak konieczności ręcznego 
rozmrażania urządzenia, a produkty zachowują optymalne wartości odżywcze 
oraz smakowe.

Komora Life Plus 0°C jest idealna do przechowywania mięsa, ryb, nabiału i innych 
szybko psujących się produktów. W specjalnych komorach chłodziarki jest 
utrzymywana stała wewnętrzna temperatura od 0° do 3°C, dzięki czemu właściwości 
organoleptyczne produktów nie zmieniają się i żywność pozostaje świeża przez 
kilka dni.

Dzięki systemowi ESC (Energy Saving Cartridge) w momencie ustawienia dźwigni mieszacza w pozycji 
centralnej zostaje dostarczona tylko zimna woda, zamiast zimnej połączonej z ciepłą. W celu uzyskania 
ciepłej wody należy przesunąć dźwignię w lewo. Ten system redukuje zużycie ciepłej wody.

Firma Smeg mieści się w Guastalli na północy Włoch i produkuje najwyższej jakości artykuły gospodarstwa domowego. Przez 69 lat 
swojego istnienia i współpracy z najsłynniejszymi światowymi architektami nasze urządzenia były i są postrzegane jako wysublimowane 
i pełne smaku, tak aby spełnić wygórowane oczekiwania współczesnego konsumenta. Smeg to mistrzowsko odwzorowany styl „Made in 
Italy” dzięki perfekcyjnemu połączeniu designu, wydajności i dbałości o każdy szczegół.

Cortina to linia urządzeń, która czerpie swoją inspirację z mistrzowskiego, górskiego rzemiosła, gdzie starodawna wiedza 
i wyrafi nowana kreacja sprawią, że przestrzeń domowa wypełni się atmosferą tamtych czasów.

Piekarniki Cortina cechuje wyjątkowy i unikalny design. Stały się prawdziwym dziełem sztuki, dzięki 
światłu i refl eksom rzucanym przez zatopione w pokrętłach kryształy SWAROVSKI ELEMENTS. Kolekcja 
piekarników została wzbogacona o kremowy model SF750POL jako MADE WITH SWAROVSKI 
ELEMENTS. Co więcej, przewidziano możliwość zamówienia powyższych pokręteł do pozostałych 
piekarników z kolekcji Cortina (sugerowany biały kolor piekarnika).

PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE

Wybrane piekarniki z kolekcji Cortina zostały wyposażone w funkcję „Pizza“, którą umożliwia przygotowanie prawdziwej, włoskiej 
pizzy w zaledwie ok. 3-5 minut, w zależności od grubości warstwy wierzchniej potrawy. Unikalny system sprawia, że specjalny 
kamień do pizzy wchodzi w bezpośrednią reakcję z elementem grzewczym, aby osiągnąć wysoką temperaturę w jak najkrótszym 
czasie.

Kolekcja Cortina to również szeroki wachlarz idealnie dopasowanych do pozostałych urządzeń płyt 
kuchennych: gazowych, indukcyjnych i ceramicznych. Są one dostępne w różnych rozmiarach, 
kolorach i kształtach. Różnorodność ta daje możliwość komfortowego dopasowania do każdej 
kuchni - w zależności od potrzeby - zajmując mniej lub więcej powierzchni roboczej. 

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, opracowaliśmy innowacyjne palniki gazowe o unikalnej 
konstrukcji i wysokiej wydajności. Smeg oferuje szeroką gamę palników o różnej kombinacji 
mocy i przeznaczenia, od najmniejszego przez bardziej wydajny i bardzo szybki, aż po 
super intensywny.

Płyty indukcyjne Smeg zostały zaprojektowane tak, aby znacznie skrócić czas gotowania 
oraz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej przy jednoczesnej kontroli temperatury. 
Wytwarzane pole magnetyczne generuje ciepło bezpośrednio do podstawy naczynia, a nie 
do powierzchni płyty wykonanej ze szkła ceramicznego.

URZĄDZENIA KOMPAKTOWE

PŁYTY KUCHENNE

Urządzenia kompaktowe z linii Cortina w kolorze białym, miedzianym, kremowym, antracytowym 
o wysokości 45 cm umożliwiają harmonijne wyposażenie przestrzeni kuchennej, dzięki temu, 
że idealnie współgrają z pozostałymi produktami z tej linii. W asortymencie Smeg dostępne są 
następujące urządzenia kompaktowe: piekarnik elektryczny z funkcją pary, piekarnik elektryczny 
z funkcją mikrofali, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy oraz szufl ada do podgrzewania naczyń.

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali został wyposażony w funkcję Vapor Clean, która 
ułatwia utrzamanie go w nieskazitelnej czystości. Funkcja ta umożliwia wytworzenie pary 
z niewielkiej ilości wody, która jest potrzebna do precyzyjnego wyczyszczenia wewnętrznej 
komory.

PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE
WYKOŃCZENIE W KOLORZE 

MOSIĘŻNYM
WYKOŃCZENIE W KOLORZE 

POLEROWANEJ MIEDZI
WYKOŃCZENIE W KOLORZE 
POLEROWANEGO SREBRA 

WYKOŃCZENIE W KOLORZE 
POSTARZANEGO SREBRA

Kremowy SFP750POPZ, SF750PO SF750PS

Kremowy z SWAROVSKI ELEMENTS SF750POL

Antracytowy SFP750AOPZ, SF750AO SF750AS

Biały SFP750BSPZ, SF750BS

Biały z SWAROVSKI ELEMENTS SFP750BSPZ lub SF750BS + MF700BSL

Miedziany SF750RA

Mosiężny
SF750OT 

(wykończenie w kolorze polerowanego mosiądzu)

EKSPRES DO KAWY

Kremowy CMS8451P + MMC745PO

Kremowy z SWAROVSKI ELEMENTS CMS8451P + MMC745POL

Antracytowy CMS8451A + MMC745AO

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z FUNKCJĄ PARY

Kremowy SF4750VCPO

Kremowy z SWAROVSKI ELEMENTS SF4750VCPO + MFM745POL

Antracytowy SF4750VCAO

Biały SF4750VCBS

Mosiężny
SF4750VCOT 

(wykończenie w kolorze polerowanego mosiądzu)

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z FUNKCJĄ MIKROFALI

Kremowy SF4750MCPO

Kremowy z SWAROVSKI ELEMENTS SF4750MCPO + MFM745POL

Antracytowy SF4750MCAO

Biały SF4750MCBS

Mosiężny
SF4750MCOT 

(wykończenie w kolorze polerowanego mosiądzu)

KUCHENKA MIKROFALOWA

Kremowy SF4750MPO

Kremowy z SWAROVSKI ELEMENTS SF4750MPO + MFM745POL

Antracytowy SF4750MAO

Biały SF4750MBS

Mosiężny
SF4750MOT 

(wykończenie w kolorze polerowanego mosiądzu)

SZUFLADA DO PODGRZEWANIA NACZYŃ

Kremowy CTP7015P CTP7015P CTP7015P CTP7015P

PŁYTY KUCHENNE

Kremowy
PI764PO, P775PO, P764PO, SR775PO, 

SR764PO

SR775PS, SR764PS

Kremowy z SWAROVSKI ELEMENTS

PI764PO lub P775PO lub 

P764PO + MP700POL; SR775PO lub 

SR764PO + MPC700POL

Antracytowy
PI764AO, P775AO, P764AO, 

SR775AO,SR764AO

SR775AS, SR764AS

Biały PI764BS, SR775BS, SR764BS

Biały z SWAROVSKI ELEMENTS SR775BS lub SR764BS + MP700BSL

Miedziany SR775RA, SR764RA

Mosiężny
SR775OT, SR764OT 

(wykończenie w kolorze polerowanego mosiądzu)

WOLNOSTOJĄCA KUCHNIA / PANEL ŚCIENNY

Kremowy CC9GPO, KIT1CC9PO CC9GPX, KIT1CC9PX

WYSPOWY OKAP KUCHENNY

Kremowy KCI19POE KCI19POE + KITKCS KCI19POE + KITKCX

Antracytowy KCI19AOE KCI19AOE + KITKCS KCI19AOE + KITKCX

PRZYŚCIENNE OKAPY KUCHENNE

Kremowy
KCM900POE, KCL900POE, KC19POE, 

KC16POE

KC19POE + KITKCS-2, 

KC16POE + KITKCS-2

KC19POE + KITKCX-2, 

KC16POE + KITKCX-2

Antracytowy
KC19AOE, KC16AOE KC19AOE + KITKCS-2, 

KC16AOE + KITKCS-2

KC19AOE + KITKCX-2, 

KC16AOE + KITKCX-2

Miedziany
KC19RAE

(wykończenie w kolorze miedzianym)

Biały KC19BSE

Mosiężny
KC19OTE 

(wykończenie w kolorze polerowanego mosiądzu)

CHŁODNICTWO

Kremowy

FQ60CPO + KMOFQ7, FA8003PO, 

FA8003POS, FA860P + MFCO, 

FA860PS + MFCO

FA860P + MFCX, FA860PS + MFCX

Antracytowy
FQ60CAO + KMOFQ7, 

FA8003PO, FA8003POS

LINIA WZORNICZA 
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CMS8451A

Ekspres do kawy, wysokość: 45 cm, antracytowy, 

wykończenie w kolorze mosiężnym, sterowanie za 

pomocą przycisków i pokręteł (pokrętła w kolorze 

antracytowym, przyciski i podkładki pokręteł w kolorze 

mosiężnym), wyświetlacz LCD (język polski), funkcja 

automatycznego przygotowania cappuccino oraz 

gorącej wody, 3 poziomy ilości kawy, 5-stopniowa 

regulacja mocy kawy, 3-stopniowa regulacja temperatury, 

pojemnik na wodę: 1,8 l. Na zdjęciu: CMS8451A 

(antracytowy ekspres do kawy Coloniale) oraz MMC745AO 

(zestaw pokręteł Cortina - wyposażenie opcjonalne).

KCI19AOE

Okap wyspowy, klasa: A, szerokość: 90 cm, 

antracytowy, wykończenie (logo oraz uchwyty 

boczne - wyposażenie standardowe) w kolorze 

mosiężnym, sterowanie za pomocą pokręteł 

w kolorze antracytowym, wydajność: 796 m3/h, 

3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, poziom 

hałasu: 47 dB(A), oświetlenie LED, fi ltr węglowy: FLT6 

(wyposażenie opcjonalne, zamawiane osobno).

KC16POE

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość: 60 cm, 

kremowy, wykończenie (logo oraz uchwyty boczne 

- wyposażenie standardowe) w kolorze mosiężnym, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze kremowym, 

wydajność: 798 m3/h, 3 prędkości pracy silnika 

+ tryb intensywny, poziom hałasu: 50 dB(A), 

oświetlenie LED, fi ltr węglowy: FLT6 (wyposażenie 

opcjonalne, zamawiane osobno).

KC19OTE

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość: 90 cm, 

mosiężny, wykończenie (logo oraz uchwyty boczne - 

wyposażenie standardowe) w kolorze polerowanego 

mosiądzu, sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze 

mosiężnym, wydajność: 794 m3/h, 3 prędkości 

pracy silnika + tryb intensywny, poziom hałasu: 

50 dB(A), oświetlenie LED, fi ltr węglowy: FLT6 

(wyposażenie opcjonalne, zamawiane osobno).

KSEG90VXBE-2

Okap sufi towy, klasa: A, szerokość: 90 cm, białe 

szkło + stal nierdzewna, sterowanie za pomocą 

przycisków, pilot zdalnego sterowania, wydajność: 

800 m3/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb 

intensywny, poziom hałasu: 50 dB(A), oświetlenie 

LED, fi ltr węglowy: KITFC152 (wyposażenie 

opcjonalne, zamawiane osobno).

KC19RAE

Okap przyścienny, klasa: A, szerokość: 90 cm, 

miedziany, wykończenie (logo oraz uchwyty boczne 

- wyposażenie standardowe) w kolorze miedzianym, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze miedzianym, 

wydajność: 794 m3/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb 

intensywny, poziom hałasu: 50 dB(A), oświetlenie LED, 

fi ltr węglowy: FLT6 (wyposażenie opcjonalne, 

zamawiane osobno).

KIT1CC9PO

Panel ścienny, kremowy, dekoracyjne wykończenie 

w kolorze mosiężnym, wymiary: 750 x 899 x 21 mm

STL7235L

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, klasa: 

A+++, szerokość: 60 cm, załadunek na

13 kompletów, system planetarnego zmywania, 

10 programów, 6 temperatur, zawiasy FlexiFit, 

ActiveLight, QuickTime - funkcja skrócenia czasu 

zmywania, Enersave - funkcja oszczędzania energii, 

Acquastop, Aquatest, silnik Inverter, funkcja 

opoźnionego startu do 24 godz., możliwość 

podłączenia ciepłej wody, FlexiDuo - szufl ada na 

sztućce, poziom hałasu: 39 dB(A), zużycie energii: 

0,81 kWh/cykl, zużycie wody: 9 l/cykl.

ST733TL

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, klasa: A+++, 

szerokość: 60 cm, załadunek na 13 kompletów, system 

orbitalnego zmywania, 10 programów, 5 temperatur, 

ActiveLight, oświetlenie wnętrza komory, QuickTime 

- funkcja skrócenia czasu zmywania, Enersave - 

funkcja oszczędzania energii, Acquastop, Aquatest, 

funkcja opóźnionego startu do 24 godz., możliwość 

podłączenia ciepłej wody, FlexiDuo - szufl ada na 

sztućce, poziom hałasu: 44 dB(A), zużycie energii: 

0,81 kWh/cykl, zużycie wody: 9 l/cykl.

STL7621L

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, klasa: A+, 

wysokość: 86 cm, szerokość: 60 cm, załadunek na 

13 kompletów, system planetarnego zmywania, 

5 programów, 3 temperatury, zawiasy FlexiFit, 

ActiveLight, Acquastop, Aquatest, funkcja 

opóźnionego startu - 3, 6, 9 godz., możliwość 

podłączenia ciepłej wody, poziom hałasu: 47 dB(A), 

zużycie energii: 1,03 kWh/cykl, zużycie wody: 12 l/cykl.

STA7233L

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, klasa:

A+++, szerokość: 60 cm, załadunek na 13 kompletów,

system planetarnego zmywania, 10 programów,

6 temperatur, system otwierania drzwi push-to-open, 

ActiveLight, QuickTime - funkcja skrócenia czasu 

zmywania, Enersave - funkcja oszczędzania energii, 

Acquastop, Aquatest, funkcja opóźnionego startu 

do 24 godz., możliwość podłączenia ciepłej wody, 

FlexiDuo - szufl ada na sztućce, poziom hałasu:

42 dB(A), zużycie energii: 0,81 kWh/cykl, zużycie

wody: 8,5 l/cykl.

STA4526

Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, klasa: A++, 

szerokość: 45 cm, załadunek na 10 kompletów, 

system zamachowego zmywania, 10 programów, 

5 temperatur, ActiveLight, oświetlenie wnętrza komory, 

QuickTime - funkcja skrócenia czasu zmywania, 

Enersave - funkcja oszczędzania energii, Acquastop, 

Aquatest, funkcja opóźnionego startu do 24 godz., 

możliwość podłączenia ciepłej wody, poziom hałasu: 

44 dB(A), zużycie energii: 0,74 kWh/cykl, zużycie 

wody: 9,5 l/cykl.

CC9GPO

Kuchnia wolnostojąca, szerokość: 90 cm, kremowy,

wykończenie w kolorze mosiężnym, sterowanie za 

pomocą pokręteł w kolorze kremowym. 

Płyta kuchenna: 6 palników gazowych, w tym 

1 ultraszybki, automatyczny zapłon, zabezpieczenie 

przeciwwypływowe gazu, ruszty żeliwne. Piekarnik 

elektryczny: klasa B, 8 funkcji pieczenia, pojemność 

netto: 77 l, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean,

4 poziomy pieczenia, oświetlenie wnętrza: 2 lampy

halogenowe.

SFP750AOPZ

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym, 

klasa: A, wysokość: 60 cm, antracytowy, wykończenie 

w kolorze mosiężnym, sterowanie za pomocą 

pokręteł w kolorze antracytowym (podkładki 

w kolorze mosiężnym), 9 funkcji pieczenia - w tym 

funkcja „Pizza”, 1 funkcja dodatkowa, pojemność 

netto: 65 l, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 

5 poziomów pieczenia, 2 poziomy prowadnic 

teleskopowych z pełnym wysuwem, oświetlenie 

wnętrza: 2 lampy halogenowe, zawiasy Silent Close.

SFP750POPZ 

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym, 

klasa: A, wysokość: 60 cm, kremowy, wykończenie 

w kolorze mosiężnym, sterowanie za pomocą 

pokręteł w kolorze kremowym (podkładki w kolorze 

mosiężnym), 9 funkcji pieczenia - w tym funkcja 

„Pizza”, 1 funkcja dodatkowa, pojemność netto: 65 l, 

emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów 

pieczenia, 2 poziomy prowadnic teleskopowych 

z pełnym wysuwem, oświetlenie wnętrza: 2 lampy 

halogenowe, zawiasy Silent Close.

SF750OT

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, 

klasa: A, wysokość: 60 cm, mosiężny, wykończenie 

w kolorze polerowanego mosiądzu, sterowanie za 

pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym (podkładki 

w kolorze polerowanego mosiądzu), 10 funkcji 

pieczenia, 1 funkcja dodatkowa, pojemność netto: 

70 l, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów 

pieczenia, 2 poziomy prowadnic teleskopowych 

z pełnym wysuwem, oświetlenie wnętrza: 2 lampy 

halogenowe.

SFP750BSPZ

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem pirolitycznym, 

klasa: A, wysokość: 60 cm, biały, wykończenie 

w kolorze postarzanego srebra, sterowanie za 

pomocą pokręteł w kolorze postarzanego srebra 

(podkładki w identycznym kolorze), 9 funkcji pieczenia 

- w tym funkcja „Pizza”, 1 funkcja dodatkowa, 

pojemność netto: 65 l, emalia łatwoczyszcząca Ever 

Clean, 5 poziomów pieczenia, 2 poziomy prowadnic 

teleskopowych z pełnym wysuwem, oświetlenie 

wnętrza: 2 lampy halogenowe, zawiasy Silent Close.

SF750RA

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, 

klasa: A, wysokość: 60 cm, miedziany, wykończenie 

w kolorze polerowanej miedzi, sterowanie za 

pomocą pokręteł w kolorze miedzianym (podkładki 

w kolorze polerowanej miedzi), 10 funkcji pieczenia, 

1 funkcja dodatkowa, pojemność netto: 70 l, emalia 

łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów pieczenia, 

2 poziomy prowadnic teleskopowych z pełnym 

wysuwem, oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe.

SF750AO

Piekarnik elektryczny z czyszczeniem parowym, 

klasa: A, wysokość: 60 cm, antracytowy, 

wykończenie w kolorze mosiężnym, sterowanie za 

pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym (podkładki 

w identycznym kolorze), 10 funkcji pieczenia, 

1 funkcja dodatkowa, pojemność netto: 70 l, emalia 

łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów pieczenia, 

2 poziomy prowadnic teleskopowych z pełnym 

wysuwem, oświetlenie wnętrza: 2 lampy halogenowe.

P775AO

Płyta ceramiczna, szerokość: 72 cm, czarne szkło 

ceramiczne, ramka w kolorze antracytowym, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze 

antracytowym (podkładki w kolorze mosiężnym), 

5 stref grzejnych Hi-Light, 6 poziomów mocy, 

wskaźnik poziomu mocy, zabezpieczenie przed 

przegrzaniem, wskaźnik zalegającego ciepła.

SIM662WLD

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, czarne szkło 

ceramiczne, prosta krawędź (możliwość montażu na 

równi z blatem), sterowanie Touch control - w tym 

slider, 4 strefy grzejne - w tym 2 strefy MultiZone, 

funkcja gotowania na niskim poziomie mocy, 

zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada 

bezpieczeństwa, wskaźnik zalegającego ciepła.

SR764OT

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, mosiężny, sterowanie 

za pomocą pokręteł w kolorze mosiężnym (podkładki 

w kolorze polerowanego mosiądzu), ruszty żeliwne, 

4 palniki gazowe - w tym 1 ultraszybki, automatyczny 

zapłon, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu.

PI764BS

Płyta indukcyjna, szerokość: 59,6 cm, czarne szkło

ceramiczne, ramka w kolorze białym, sterowanie 

za pomocą pokręteł w kolorze postarzanego srebra 

(podkładki w tym samym kolorze), 4 strefy grzejne, 

9 poziomów mocy, automatyczne wykrywanie 

naczynia i jego wielkości, wskaźnik poziomu mocy, 

zabezpieczenie przed przegrzaniem, wskaźnik 

zalegającego ciepła.

SR764RA

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, miedziany, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze miedzianym 

(podkładki w kolorze polerowanej miedzi), ruszty 

żeliwne, 4 palniki gazowe - w tym 1 ultraszybki, 

automatyczny zapłon, zabezpieczenie 

przeciwwypływowe gazu.

SR764AO

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, antracytowy, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze 

antracytowym (podkładki w kolorze mosiężnym), 

ruszty żeliwne,4 palniki gazowe - w tym 1 ultraszybki, 

automatyczny zapłon, zabezpieczenie 

przeciwwypływowe gazu.

LSEG860A-2 

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź: 10 mm, 

materiał: granitek, antracytowy, wymiary całkowite: 

860 x 500 mm, wymiar komory: 780 x 370 mm, 

głębokość komory: 235 mm, instalacja w podstawę: 

900 mm. 

Wyposażenie standardowe: zawór 3 ½” z sitkiem, 

automatyczny korek, klipsy do montażu, syfon.

LSEQ861P

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź: 10 mm, 

możliwość odwrócenia, materiał: granitek, kremowy, 

wymiary całkowite: 860 x 500 mm, wymiar komory: 

430 x 400 mm, głębokość komory: 240 mm, 

instalacja w podstawę: 600 mm.

Wyposażenie standardowe: zawór 3 ½” z sitkiem, 

automatyczny korek, klipsy do montażu, syfon.

10I3POT

Zlewozmywak wpuszczany w blat, krawędź: 4 mm,

stal nierdzewna z powłoką PVD: 1 mm, mosiężny, 

wymiar całkowity: Ø 430 mm, wymiar komory: 

Ø 375 mm, głębokość komory: 200 mm, instalacja 

w podstawę: 450 mm.

Wyposażenie standardowe: zawór 3 ½” z sitkiem,

uszczelka, klipsy do montażu, syfon.

FA8003PO

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka, No-Frost,

klasa: A+, kremowy, wykończenie w kolorze 

mosiężnym (uchwyt Coloniale), drzwi otwierane na 

prawą stronę, pojemność całkowita brutto: 397 l, 

wyświetlacz LCD. Komora chłodziarki: komora 

Life Plus 0°C, oświetlenie wnętrza LED. Komora 

zamrażarki: ekspresowe zamrażanie. Roczne zużycie 

energii: 325 kWh, poziom hałasu: 43 dB(A), wymiary 

(W x S x G): 1900 x 700 x 630 (z uchwytem 682) mm.

FA8003AOS antracytowy, wykończenie w kolorze

mosiężnym, drzwi otwierane na lewą stronę.

FA8003AO antracytowy, wykończenie w kolorze

mosiężnym, drzwi otwierane na prawą stronę.

FA8003POS kremowy, wykończenie w kolorze

mosiężnym, drzwi otwierane na lewą stronę.

UM45N

Zlewozmywak podwieszany, stal nierdzewna 

z powłoką PVD: 0,7 mm, czarny, wymiar całkowity: 

470 x 420 mm, wymiar komory: 450 x 400 mm, 

głębokość komory: 180 mm,

instalacja w podstawę: 450 mm.

Wyposażenie standardowe: zawór 3 ½” z sitkiem,

taśma montażowa, klipsy do montażu.

MC18A

Antracytowy

Pojedyncza dźwignia mieszacza

360° obrotu wylewki

ME2P

Kremowy

Pojedyncza dźwignia mieszacza

360° obrotu wylewki

MAP77OT

Mosiężny

Podwójna dźwignia mieszacza

360° obrotu wylewki

MCO23-CR

Chromowana stal

Pojedyncza dźwignia mieszacza

170° obrotu wylewki

S7298CFD2P

Chłodziarka do zabudowy, montaż frontu meblowego 

na zawiasach ślizgowych (możliwość zmiany kierunku 

otwierania drzwi), klasa: A++, pojemność całkowita 

brutto: 289 l, wyświetlacz LCD, alarm wzrostu 

temperatury. Komora chłodziarki: ekspresowe 

chłodzenie, oświetlenie wnętrza LED. Komora 

zamrażarki: ekspresowe zamrażanie. Roczne 

zużycie energii: 215 kWh, poziom hałasu: 35 dB(A), 

wymiary (W x S x G): 1772 x 540 x 549 mm.

S7220FND2P

Zamrażarka do zabudowy, montaż frontu meblowego 

na zawiasach ślizgowych (możliwość zmiany kierunku 

otwierania drzwi), No-Frost, klasa: A++, pojemność 

całkowita brutto: 216 l, wyświetlacz LCD, ekspresowe 

zamrażanie, alarm wzrostu temperatury. Roczne 

zużycie energii: 238 kWh, poziom hałasu: 39 dB(A), 

wymiary (W x S x G): 1772 x 540 x 549 mm.

SF4750VCOT

Piekarnik elektryczny z funkcją pary, klasa: A+, 

wysokość: 45 cm, mosiężny, wykończenie w kolorze

polerowanego mosiądzu, sterowanie za pomocą 

pokręteł w kolorze mosiężnym, 12 funkcji pieczenia 

- w tym 4 przy użyciu pary, 5 funkcji dodatkowych 

- w tym czyszczenie parowe, pojemność netto: 

41 l, pojemność zbiornika na wodę: 1,2 l, emalia 

łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy pieczenia, 

oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa, zawiasy 

Silent Close. 

FQ60CAO

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka Side by Side 

typu „French-door”, No-Frost, klasa: A+, antracytowy, 

wykończenie w kolorze mosiężnym (uchwyty 

zamawiane oddzielnie, jako wyposażenie opcjonalne: 

KMOFQ7), pojemność całkowita brutto: 594 l, 

komora MultiZone. Komora chłodziarki: wyświetlacz 

LCD (wewnątrz), dynamiczna cyrkulacja powietrza 

Multifl ow, komora Life Plus 0°C, ekspresowe 

chłodzenie, tryb wakacyjny, 2 pojemniki Active Fresh 

Blue Light, oświetlenie wnętrza LED. Komora 

zamrażarki: ekspresowe zamrażanie. Roczne zużycie 

energii: 459 kWh, poziom hałasu: 46 dB(A), wymiary

(W x S x G): 1870 x 922 x 725 (z uchwytem 792) mm.

FQ60CPO kremowy, wykończenie w kolorze 

mosiężnym.

SF4750MAO

Kuchenka mikrofalowa, wysokość: 45 cm, 

antracytowy, wykończenie w kolorze mosiężnym, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze 

antracytowym (podkładki w kolorze mosiężnym), 

5 funkcji pieczenia - w tym 4 przy użyciu mikrofali, 

3 funkcje dodatkowe, pojemność netto: 40 l, emalia 

łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy pieczenia, 

oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa, zawiasy 

Silent Close.

CMS8451P

Ekspres do kawy, wysokość: 45 cm, kremowy, 

wykończenie w kolorze mosiężnym, sterowanie za 

pomocą przycisków i pokręteł (pokrętła w kolorze 

kremowym, przyciski i podkładki pokręteł w kolorze 

mosiężnym), wyświetlacz LCD (język polski), funkcja 

automatycznego przygotowania cappuccino oraz 

gorącej wody, 3 poziomy ilości kawy, 5-stopniowa 

regulacja mocy kawy, 3-stopniowa regulacja temperatury, 

pojemnik na wodę: 1,8 l. Na zdjęciu: CMS8451P 

(kremowy ekspres do kawy Coloniale) oraz MMC745PO 

(zestaw pokręteł Cortina - wyposażenie opcjonalne).

CTP7015P

Szufl ada do podgrzewania naczyń, wysokość: 14 cm 

(do montażu poniżej urządzeń kompaktowych 45 cm, 

tworzących łącznie niszę 60 cm), kremowy, 

pojemność: 21 l (zestaw talerzy dla 6 osób), 

otwieranie push-pull, regulacja temperatury 

w zakresie 30 - 80°C (pokrętło regulacji wartości 

temperatury), możliwość przygotowywania potraw 

w niskiej temperaturze.

SF4750MCOT

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali, wysokość:

45 cm, mosiężny, wykończenie w kolorze 

polerowanego mosiądzu, sterowanie za pomocą 

pokręteł w kolorze mosiężnym, 7 funkcji pieczenia 

- w tym 4 przy użyciu mikrofali, 5 funkcji dodatkowych 

- w tym czyszczenie parowe, pojemność netto: 40 l, 

emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy 

pieczenia, oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa, 

zawiasy Silent Close.

SF4750MCBS

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofali, wysokość: 

45 cm, biały, wykończenie w kolorze postarzanego 

srebra, sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze 

postarzanego srebra (podkładki w identycznym 

kolorze), 7 funkcji pieczenia - w tym 4 przy użyciu 

mikrofali, 5 funkcji dodatkowych - w tym czyszczenie 

parowe, pojemność netto: 40 l, emalia łatwoczyszcząca 

Ever Clean, 3 poziomy pieczenia, oświetlenie wnętrza: 

1 lampa halogenowa, zawiasy Silent Close.

SF4750MBS

Kuchenka mikrofalowa, wysokość: 45 cm, biały, 

wykończenie w kolorze postarzanego srebra, 

sterowanie za pomocą pokręteł w kolorze 

postarzanego srebra (podkładki w identycznym

kolorze), 5 funkcji pieczenia - w tym 4 przy użyciu

mikrofali, 3 funkcje dodatkowe, pojemność netto: 

40 l, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy 

pieczenia, oświetlenie wnętrza: 1 lampa halogenowa, 

zawiasy Silent Close.

Niniejsza ulotka nie jest reklamą i nie stanowi oferty publicznej. Ze względu na ciągłe doskonalenie procesu produkcji, Smeg zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Informacje i fotografi e zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie druku. Smeg Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie.


